
 
 
 

INNOVO zoekt een enthousiaste intern begeleider 
voor  Basisschool de Verrekijker te Amstenrade 

(0.600 FTE) 
 
Basisschool De Verrekijker is op zoek naar een ervaren interne begeleider (0,600 FTE). Het betreft een 
vervanging van een zwangerschapsverlof in de periode van 23 maart tot aan de zomervakantie. 
Werkdagen kunnen in overleg afgestemd worden. 

De interne begeleider is in deze periode verantwoordelijk voor de totale leerlingenzorg: 

- coördineren van alles wat met zorg te maken heeft; 
- ondersteunen en adviseren van de leerkrachten; 
- gesprekken voeren met ouders en allerlei externe instanties; 
- verslaglegging in leerlingvolgsysteem en kwaliteitszorg;  
- bewaken van de voortgang 

Wie zijn wij? 
Basisschool De Verrekijker is een middelgrote school die in ontwikkeling is in het eigenaarschap van alle 
betrokkenen: teamleden, kinderen en ouders. 

Onze slogan is dan ook : De Verrekijker, de school voor eigenaarschap “in ontwikkeling”. Er staat een 
mooie uitdaging voor de deur; een nieuw schoolgebouw. Hiervoor is een koers ontwikkeld van visie tot 
gebouw. De school is bezig met het onderwijs anders te organiseren waarin werken in units en 
groepsdoorbrekend werken uitgangspunten zijn.  

 
Wil jij ook dat kinderen het beste uit zichzelf halen? 
Ben jij intern begeleider en op zoek naar een baan waar vertrouwen, vakmanschap en 
verbinding vanzelfsprekend zijn? 

 
Wij zien graag in jou: 

 Een professional in het bezit van minimaal een PABO-diploma. 

 Een afgeronde opleiding intern begeleider. 

 Een proactieve houding, gericht op samenwerking. 

 Goede  ICT –vaardigheden die je kunt inzetten in het onderwijs. 

 Kennis op het gebied van handelingsplannen, groepsplannen, cito-analyses, 

etc.  

 Communicatief sterk en kan goed samenwerken met diverse disciplines 

binnen en buiten de school. 

 Zelfstandig en neemt leiding op het gebied van leerlingenzorg. 

 Werkt systematisch en cyclisch, houdt overzicht en beschikt over analytisch 

vermogen. 

 Is toegankelijk voor kinderen, ouders en teamleden. 

 

Wij bieden: 

 Een omgeving waarin leren met en van elkaar vanzelfsprekend is.  

 Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, 

professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn. 

 Regie op je eigen inzetbaarheid. 

 Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en met jouw 

behoeften en mogelijkheden rekening wordt gehouden. 

 Inschaling in schaal L11 conform cao PO (minimaal € 2.758 bruto, maximaal 

€4.434 bruto). 



 
 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons HR-team via  

werken@innovo.nl. Afhankelijk van de vraag kunnen zij je in contact brengen met de juiste persoon. 
 

Maak je belangstelling kenbaar! 
Wil je in aanmerking komen voor een vacature maak dan je interesse kenbaar door een profiel aan te 
maken op het Regionaal Talent Centrum Limburg via https://www.rtc-baandomein.nl. De 
handleiding van het RTC is beschikbaar op https://www.innovo.nl of door een mail te sturen naar 
werken@innovo.nl. Sluitingsdatum van de vacature is 27 februari 2020. 

 
Selectieproces en procedure: 

 Kandidaten vullen hun e-portfolio in op de site van het RTC en stellen dit open voor 
INNOVO of sturen een mail naar werken@innovo.nl. 

 Een benoemingsadviescommissie beoordeelt de opgestelde e-portfolio’s en cv’s. 

 Binnen twee weken na de sluitingsdatum ontvangen alle kandidaten een bericht. 

 Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle kandidaten die in 

aanmerking komen voor de tweede fase, een Talent Motivatie Analyse (TMA) aan als 

onderdeel van de procedure en je eigen ontwikkelingsproces.  

 Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Na dit 

gesprek kan de benoeming een definitief karakter krijgen. 

 Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.  

 De gesprekken zullen plaatsvinden in februari en maart 2020.  
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